
 DENNÍ MENU  8.10. - 12.10.2018 

pondělí Krkonošská bramboračka
 1. Smetanové rizoto s hlívou, žampiony a petrželkou, parmezán
 2. Avokádový salát s grilovaným kuřecím masem a listovými saláty
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Krůtí segedínský guláš, domácí karlovarský knedlík 

                       
úterý Hovězí vývar s masem a pečenou zeleninou
 1. Vykostěná kuřecí stehna zapečená s rajčaty a mozzarellou, hranolky
 2. Avokádový salát s grilovaným kuřecím masem a listovými saláty
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřový šašlik se slaninou a cibulí, vídeňský bramborový salát, silná přírodní omáčka

středa Frankfurtská s čerstvou majoránkou
 1. Sekané biftečky s uzeným sýrem, podávané na domácím leču, karotkovo-brambor.pyré
 2. Avokádový salát s grilovaným kuřecím masem a listovými saláty
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                                
 4. Hovězí soté s pikantní rajčatovou omáčkou a bylinkami, tagliatelle

čtvrtek Dýňový krém s kokosovým mlékem
 1. Vepřové nudličky na kari s ananasem a cibulkou, jasmínová rýže
 2. Avokádový salát s grilovaným kuřecím masem a listovými saláty
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Krůtí roláda s ořechovou nádivkou, bylinková omáčka, šťouchané brambory

pátek Zeleninový vývar s krupičkou a vejcem
 1. Pečená uzená krkovice s bramborovou roládou plněnou kysaným zelím
 2. Avokádový salát s grilovaným kuřecím masem a listovými saláty
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč) 
 4. Pečená hovězí kýta, grilované fazolové lusky a pečená dýně Hokaido

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů: NOVINKA

   3A. Pizza Pollo (smetana, mozzarella, kuřecí maso, olivy, sušená rajčata)
 3B. Pizza Prosciutto e Mais (tomat. omáčka, mozzarella, šunka, kukuřice, oregáno)
 3C. Pizza Diavola (tomat. omáčka, mozzarella, salám ventricina, česnek, cibule)
 3D. Pizza Vegan Antipasti (tomat. omáčka, mozzarella, gril.cuketa, paprika, lilek, bazalka)
   

Menu č.1     89Kč           Menu č.2   95Kč            Menu č.3   99Kč          Menu č.4   109Kč                                      

                                                         Polévka k polednímu menu   +20Kč
 BEZLEPKOVÁ VARIANTA PIZZY v době poledního menu pizzu z  nabídky menu 3   s příplatkem 20Kč 
                                       Kohoutková voda zdarma po celou dobu menu!!
                                            Coca-cola 0,3l - 25Kč, , točené pivo 0,3l - 19Kč
                                                                                        V nabídce 100% bezlepková jídla označená symbolem         
V době poledního menu navíc zvýhodněná cena pizzy na odnos:                                                

     Pizza z La Strady za  89Kč  Cena je včetně menu boxu a platí při objednávce min 2ks!!
                                 Doporučujeme objednávky dopředu telefonicky na tel 773 222 211
                                                Informace o alergenech v pokrmech poledního menu na vyžádání u obsluhy!
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